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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 - 2021 
 
Yleistä   
Toteutettujen mittavien järvensuojelutoimenpiteiden johdosta yhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia suuriin 
hankkeisiin.  Nyt keskitymme varainhankintaan ja talkootyönä toteutettavaan seurantaan ja tulevaisuuden 
suunnitteluun.  
Yhteistyötä muiden vesiensuojelujärjestöjen kanssa ylläpidetään muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Samoin teemme yhteistyötä Oksjärven osakaskuntien kanssa. 
 
Toiminta ja vesiensuojelutyö  

 Ojien veden laadun ja virtausmäärien seurannalla kartoitetaan valuma-alueiden vaikutusta järveen 

 Vedenpinnan korkeutta ja näkösyvyyttä seurataan säännöllisesti ja lukemat kirjataan ylös. Erityisesti 
seuraamme veden alikorkeutta ja tarvetta alikorkeuden sääntelyyn. 

 Laskeutusaltaiden tilaa seurataan ja tarvittaessa laskeutusaltaat tyhjennetään kertyneestä 
kiintoaineesta 

 Kasvillisuuden koneellinen niitto toteutetaan viimeistään kesällä 2021, jos siihen on riittävää 
kiinnostusta. 

 Näytteiden otto tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden seuraamiseksi 

 Järven valuma-alueella tapahtuvien toimenpiteiden ennakointi ja seuranta:  
o Hakkuut, tietyöt, rakennus ja muut työt esimerkiksi rannoilla 

 Aistinvaraiset tarkistukset ja seurannat, jokainen järvellä kävijä voi tehdä: 
o Järven veden laadun arviointi, väri, haju, limaisuus, muutosten huomiointi 

o Vedessä olevien roskien ja muiden materiaalien huomiointi ja poistaminen 

o Vesikasvillisuuden määrän arviointi 

o Kalojen, lintujen ja muiden eliöiden olosuhteiden ja kunnon arviointi 

o Häiriötekijät, esimerkiksi ihmisten aiheuttama melu, savu, moottoriveneily 

Mahdollisten poikkeamien ja ongelmien raportointi järven suojeluyhdistykselle tai 
osakaskunnalle. 

 
Oksjärvipäivä järjestetään kesällä 2021, jos Tammelan kunta on mukana järjestelyissä. 
 

Hallinto ja järjestötoiminta  

 Vuosikokous pidetään kesällä Oksjärven Leirikeskuksessa.  

 Vuosittain lähetetään kaksi jäsentiedotetta, tiedotteiden jakelussa tavoitteena on lisätä sähköistä 
jakelua 

 Ylläpidämme yhdistyksen omaa internet-sivustoa www.oksyry.fi, panostamme sivun ajan tasalla 
pitämiseen sekä tiedottamiseen jäsenille ja yhteistyökumppaneille sivujen kautta.  Yhdistys on mukana 
www.tammelanjarvet.fi/yhdistykset Tammelan kunnan sivuilla.  

 
Varainhankinta  

 Perimme vuosittaisen jäsenmaksun. VAPO:lta anomme kannatusmaksua turvesuon vuoksi. 

 Haemme yleisavustusta Tammelan kunnalta ja isompiin hankkeisiin ELY-keskukselta ja kunnalta.  

 Otamme vastaan lahjoituksia ja kannatusmaksuja.  
 
 
 

Hallitus 
 

http://www.oksyry.fi/
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  TALOUSARVIO 1.6.2020-31.5.2021 
  

 
Tilinpäätös 

 
Talousarvio 

 
1.6.2019-31.5.2020 

 
2020-2021 

VARSINAINEN TOIMINTA 
   Toiminta 1, hallinto ja yleiset 
   Tuotot 236 

 
0 

Kulut 424 
 

620 

puhelin ja viestiliikenne 109 
 

90 

toimistotarvikkeet 160 
 

350 

painatukset ja ilm. 51 
 

60 

matkakulut 0 
 

0 

tarvikkeet ja välineet 43 
 

50 

muut kulut 62 
 

70 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

-188 
     Toiminta 2, tutkimukset 

   Tuotot 0 
 

0 

Kulut 48 
 

500 

toimistotarvikkeet 0 
  TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 

 
-48 

     Toiminta 3, järven kunnostus 
   Tuotot 0 

 
0 

Kulut 143 
 

400 

Toim. 3.3. Oksjoen pohjapato 
   Tuotot 0 

  Kulut? 
   TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

-143 
     Poistot 0 0 0 

    VARSINAISEN TOIMINNAN 
 

-378 -1 520 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
       Varainhankinta 
   Tuotot 1 375 

 
1 400 

Kulut 0 
 

0 

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 1 375 997 -120 

    Rahoitustuotot ja kulut 
   Tuotot 0 

 
0 

Kulut 0 
 

0 

    TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 
 

997 -120 

Yleisavustukset 
 

0 0 

    Tilikauden tulos 
 

997 -120 

    TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 
 

997 -120 
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